
Technisch datablad
Polvio Stoffen wandtegels

Een product van:

Designwand en vloer

Productomschrijving:

Merk :
Type :
Materiaal : PU traagschuim op MDF plaat met polyesterkatoen afwerking.
Kleuren : 7 Unikleuren
Lengte : 250/350, 300 of 600 mm.
Breedte : 150 of 300 mm.
Hoogte/dikte :
Verwerkingssysteem :
Aantal in pak : 8 of 10 stuks.
Totaal oppervlak per pak : 1,44 of 0,9 m2/pak
Opslag condities :

Verwerkingscondities :
CE Marking :
Garantie :
Duurzaamheid :

Gewicht / eenheid :
Materiaal toplaag :
Kernmateriaal :
Materiaal drager :
Brandgedrag :
Dimensionale stabiliteit :
Slijtvastheid :
Pilling weerstand :
Bestandheid tegen oplosmiddelen :
Geadviseerde ruimtes :

Montagesystemen :

Verlijming systeem 1 :

Verlijming systeem 2 : Klittenband of dubbelzijdig tape.
Zie montage instructie voor richtlijnen.

2. Bevestigd op vlak uitgevoerd muur, met klittenband of dubbelzijdig tape.

Montage kit of Hi-Tack kit.
Zie montage instructie voor richtlijnen.

Niet geschikt voor commercieel gebruik zoals kantoor, winkel en horeca.

Montage benodigdheden
1. Vast verlijmd, direct op bouwkundige wand.

Technische gegevens
5,9 Kg/m2
Polyester katoen ca. 1 mm dik.
Traagschuim ca. 23mm dik.
MDF 6mm dik, (volumiek 630 Kg/m3).
F

Op aanvraag.
Op aanvraag.

< 0,5%
Op aanvraag.

Kan op bijna alle wanden gemonteerd worden in huis, exclusief badkamer/toilet.

Vrij van lood en cadmium, 100% recyclebaar, voldoet aan REACH, FSC keur.

Creëer je eigen afwerking met Polvio gestoffeerde wandpanelen. Van hoofdbord in de slaapkamer tot kapstok achterwand in 
je entree. Polvio ontleed zich perfect voor je eigen creatieve oplossingen. De stoffen wandtegels hebben een sterk 
geluiddempende werking en met de diverse vormen en kleuren kan je je eigen creatieve geest los laten om een persoonlijke 
wand te maken. De stoffen tegels zijn voorzien van een 6 mm dik MDF plaat, bekleed met 28 mm traagschuim en afgewerkt 
met een fluweelzacht, vuilafstotende en vloeistofbestendige polyester katoen afwerking. Hierdoor voelen de wandtegels 
heerlijk zacht en warm aan, gaan ze lang mee en zien ze er ook nog eens bijzonder en uniek uit.

Commerciële gegevens
Polvio
Stoffen wandtegels

30 mm.
Vast verlijmd en/of mechanisch bevestigd.

Op een vlakke volledig ondersteunde ondergrond in droge en verwarmde ruimte.
24 uur voor verwerking, laten acclimatiseren in een droge en verwarmde ruimte.
Verwerking alleen in een droge en verwarmde ruimte 12 graden Celsius of hoger.
Ja
1 jaar, huishoudelijk gebruik.
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